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MELLÉKLET 

A Regisztrációs Dokumentum jelen Melléklete (a „Melléklet”) a Prospektus Rendelet 26. cikke (4) 
bekezdésének céljaira készült. A jelen Mellékletet a Regisztrációs Dokumentum bevezetőjeként kell 
értelmezni. 

A befektető bármely, a Kibocsátó követelésébe vagy származtatott értékpapírjába (derivatívájába) történő 
befektetési döntésének alapja a Regisztrációs Dokumentum egészének figyelembe vétele kell legyen, 
valamint ezen értékpapírok szerződési feltételei a vonatkozó tájékoztatókban vagy egyéb ajánlati 
dokumentumokban foglaltak szerint; a befektető elveszítheti a befektetett tőke egészét, vagy annak egy 
részét; ha a Regisztrációs Dokumentumban foglalt információkkal kapcsolatban keresetindításra kerül 
sor, előfordulhat, hogy a tagállamok nemzeti jogszabályai alapján a felperes befektetőnek kell viselnie a 
bírósági eljárás megindítását megelőzően a Melléklet fordításának költségeit; polgári jogi felelősség 
kizárólag a Mellékletet összeállító személyeket terheli, ideértve annak bármely fordítását, azonban csak 
abban az esetben, amennyiben a Melléklet a Regisztrációs Dokumentum más elemeivel összevetve 
félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban a Regisztrációs Dokumentum más elemeivel, vagy a 
Melléklet más elemeivel összevetve nem tartalmazza azokat a kiemelt információkat, amelyek célja a 
befektetők segítése ezen Értékpapírokra vonatkozó befektetési szándékuk kialakításában. 

A Kibocsátóra vonatkozó Kiemelt Információk 

Ki az értékpapírok Kibocsátója? 

A Kibocsátó székhelye és jogi formája 
A Barclays Bank PLC (a „Kibocsátó”) egy Angliában és Walesben nyilvánosan jegyzett 
részvénytársaság, nyilvántartási száma: 1026167. A Kibocsátó tagjainak felelőssége korlátozott. 
Bejegyzett székhelye és központi ügyintézésének helye: 1 Churchill Place, London, E14 5HP, Egyesült 
Királyság (telefonszám: +44 (0)20 7116 1000). A Kibocsátó Globális jogalany-azonosító (LEI) száma: 
G5GSEF7VJP5I7OUK5573. 
 
A Kibocsátó fő tevékenységei 
A Csoport üzletágai közé tartoznak a fogyasztói banki és fizetési műveletek világszerte, valamint egy 
magas szintű, teljes körű szolgáltatást nyújtó (top-tier), globális vállalati és befektetési bank. A Csoportot 
a Barclays PLC és leányvállalatai alkotják, beleértve a Kibocsátót is. A Kibocsátó fő tevékenysége a 
nagyobb vállalati, nagykereskedelmi és nemzetközi banki ügyfeleknek szánt termékek és szolgáltatások 
nyújtása. 
 
A „Csoport” " a Barclays PLC-t jelenti leányvállalataival együtt, és a „Barclays Bank Csoport” " a 
Barclays Bank PLC-t jelenti leányvállalataival együtt. 
 
A Kibocsátó főbb részvényesei 
A Kibocsátó összes törzsrészvénytőkéjének tényleges tulajdonosa a Barclays Bank PLC. A Barclays 
PLC a Csoportnak a végső holding vállalata.  
 
A Kibocsátó kiemelt vezető tisztségviselői  
A Kibocsátó kiemelt vezető tisztségviselői: C.S. Venkatakrishnan (Vezérigazgató és Ügyvezető 
Igazgató) és Anna Cross (Ügyvezető Igazgató)*. 
 
*A felügyelet jóváhagyása szükséges. 
 
A Kibocsátó kötelezően kijelölendő könyvvizsgálói 
A Kibocsátó kötelező könyvvizsgálója a KPMG LLP („KPMG”), okleveles könyvelő és bejegyzett 
könyvvizsgáló (Angol és Walesi Könyvvizsgálói Kamara – Chartered Accountants in England and 
Wales), 15 Canada Square, London E14 5GL, Egyesült Királyság. 
 

Melyek a Kibocsátóra vonatkozó kiemelt pénzügyi információk? 

A Kibocsátó az alábbi táblázatban szereplő, a 2021. december 31-én és 2020. december 31-én végződő 
évekre vonatkozó kiválasztott konszolidált pénzügyi információkat a Kibocsátó 2021. december 31-én 
és 2020. december 31-én végződő évekre vonatkozó éves konszolidált pénzügyi kimutatásaiból (a 
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„Pénzügyi Kimutatások”) származtatta, amelyek mindegyikét a KPMG változatlan véleményezéssel 
(„unmodified opinion”) auditálta. 
 

 
Konszolidált Eredménykimutatás 

 December 31-én 
 2021 2020 
 (£m) 

Nettó kamatbevétel .................................................................................................................  3.073 3.160 
Nettó díj és jutalékbevétel ......................................................................................................  6.587 5.659 
Hitelértékvesztés feloldások/(költségek) ................................................................................  277 (3.377) 
Nettó kereskedési bevétel .......................................................................................................  5.788 7.076 
Adózás előtti nyereség ............................................................................................................  5.418 3.075 
Adózás utáni nyereség/(veszteség) .........................................................................................  4.588 2.451 

 

 
Konszolidált mérleg 

 December 31-én 

 2021 2020 
 (£m) 

Összes eszköz ..........................................................................................................................  1.061.778 1.059.731 
Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ................................................................  48.388 29.423 
Másodrangú kötelezettségek ....................................................................................................  32.185 32.005 
Hitelek és előlegek amortizált bekerülési értéken ....................................................................  145.259 134.267 
Betétek amortizált bekerülési értéken ......................................................................................  262.828 244.696 
Összes saját tőke ......................................................................................................................  56.317 53.710 

 

Egyes arányszámok a Pénzügyi Kimutatásokból 
 December 31-én 

 2021 2020 
 (%) 

Elsődleges alapvető tőke ...........................................................................................................  12,9 14,2 
Összes szavatoló tőke ................................................................................................................  20,5 21,0 
CRR tőkeáttételi mutató ............................................................................................................  3,7 3,9 

 

Melyek a Kibocsátóra vonatkozó kiemelt kockázatok? 

 
A Barclays Bank Csoport a kockázatok széles körét azonosította, amelyeknek üzleti tevékenységei ki 
vannak téve. A lényeges kockázatok azok, amelyekre a felső vezetés különös figyelmet fordít, és 
amelyek miatt a Barclays Bank Csoport stratégiája, működési eredményei, pénzügyi helyzete és/vagy 
kilátásai lényegesen eltérhetnek a várakozásoktól. A felmerülő kockázatok azok, amelyek olyan 
ismeretlen elemekből állnak, amelyek hatása hosszabb idő alatt kristályosodhat ki. Ezen túlmenően 
bizonyos egyéb, a Barclays Bank Csoporton kívül eső tényezők, beleértve a terrorizmus vagy globális 
konfliktusok eszkalálódását, természeti katasztrófákat, járványokat és hasonló eseményeket, bár az 
alábbiakban nem részletezzük, hasonló hatással lehetnek a Barclays Bank Csoportra. 
 

• Lényeges létező és jövőbeli kockázatok, amelyek potenciálisan több alapvető kockázatot 
érinthetnek: Az alábbiakban taglalt, az alapvető kockázatokra potenciálisan hatással bíró 
lényeges és jövőbeli kockázatokon túlmenően vannak lényeges meglévő és jövőbeli 
kockázatok, amelyek az alapvető kockázatok közül potenciálisan többet is érintenek. Ezek a 
kockázatok a következők: (i) a COVID-19 hatásai (ii) potenciálisan kedvezőtlen globális és 
helyi gazdasági és piaci körülmények, valamint geopolitikai fejlemények; (iii) a kamatlábi 
változások hatása a Barclays Bank Csoport nyereségességére; (iv) a versenyhelyzet alakulása a 
banki és pénzügyi szolgáltatási ágazatban; (v) a szabályozási változások napirendje, valamint 
annak hatásai az üzleti modellre; (vi) az irányadó (benchmark) kamatláb reformok hatása a 
Barclays Bank Csoportra; (vii) változtatási és végrehajtási kockázatok és (viii) a pénzügyi 
beszámolás feletti belső ellenőrzés. 

 
• Hitel és Piaci kockázatok: A hitelkockázat a Barclays Bank Csoport azon veszteség-

kockázata, amely az ügyfeleknek, a fogyasztóknak vagy partnereknek a Barclays Bank Csoport 
tagjai felé érvényes kötelezettségi nem teljes teljesítéséből ered. A Barclays Bank Csoport ki 
van téve annak a kockázatnak is, hogy változás következik be a hitel minőségében és a 
hitelfelvevők és a partnerektől járó beszedési rátában bármely adott portfólióban. A piaci 
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kockázat az a veszteség-kockázat, amely a Barclays Bank Csoport eszközei és kötelezettségei 
értékében a piaci változók fluktuációi miatt potenciálisan rosszirányú változásai miatt alakul 
ki. 
 

• A pénzgazdálkodási (treasury) és tőkekockázatok, valamint annak kockázata, hogy a 
Barclays Bank Csoport jelentős bankrendezési erőknek van kitéve: A Barclays Bank 
Csoportnak három fő típusú pénzgazdálkodási és tőkekockázattal kell szembenéznie: (1) 
likviditási kockázat – a kockázat, hogy a Barclays Bank Csoport nem tudja teljesíteni a 
szerződéses vagy váratlan kötelezettségeit, vagy nincs megfelelő összegű stabil pénzeszköze 
vagy likviditása eszközei támogatásához, amelyre a hitelráták változása kihathat; (2) 
tőkekockázat – az a kockázat, hogy a Barclays Bank Csoport tőkéje nem megfelelő szintű vagy 
összetételű, és (3) kamatlábkockázat a banki kereskedési könyvekben – az a kockázat, hogy a 
Barclays Bank Csoport ki van téve a tőke-, illetve bevétel-ingadozásnak, mert saját (nem 
kereskedés alatt álló) eszközei és kötelezettségei nincsenek összhangban. A 2009. évi 
Banktörvény értelmében a Bank of England (vagy bizonyos körülmények között az Egyesült 
Királyság Kincstára (HM Treasury)), az Egyesült Királyság Prudenciális Szabályozási 
Hatóságával (United Kingdom Prudential Regulation Authority), az Egyesült Királyság 
Pénzügyi Felügyeleti Hatóságával (UK Financial Conduct Authority) és az Egyesült Királyság 
Kincstárával konzultálva, jelentős hatáskörökkel rendelkezik, adott esetben egy különleges 
bankrendezési/szanálási rendszer részeként. Ezek a hatáskörök lehetővé teszik a Bank of 
England (vagy annak bármely jogutódja vagy helyettese és/vagy az Egyesült Királyságban az 
megmentési (UK bail-in) hatáskör gyakorlására jogosult más hatóság) (a „Resolution 
Authority”) számára, hogy különböző szanálási intézkedéseket és stabilizációs lehetőségeket 
(többek között a bail-in eszközt) hajtson végre egy egyesült királyságbeli bank vagy befektetési 
vállalkozás és egyes kapcsolt vállalkozásai (a Regisztrációs Dokumentum időpontjában, 
beleértve a Kibocsátót is) tekintetében olyan körülmények között, amelyben a bankrendezési 
hatóság biztos abban, hogy a vonatkozó bankrendezési körülmények teljesülnek. 
 

• Üzemi és modell kockázatok: Üzemi kockázat a Barclays Bank Csoport azon veszteség-
kockázata, amely a nem megfelelő vagy hibás folyamatok vagy rendszerek, emberi tényezők 
vagy olyan külső események hatására jönnek létre, amelyek eredete nem a hitel vagy a piaci 
kockázatokra nyúlik vissza. A modell kockázat a pénzügyi értékelések potenciális 
nemkívánatos következményeinek, vagy a hibás vagy rosszul alkalmazott modelleredmények 
és jelentések alapján hozott döntések kockázata. 
 

• Magatartás, hírnév, valamint jogi kockázatok és jogi, versenybeli valamint szabályozási 
ügyek: A magatartási kockázat a Barclays Bank Csoport termékeinek értékesítéséből és 
szolgáltatásainak nyújtásából eredő, az ügyfeleket, a fogyasztókat és a piacokat érintő rossz 
eredmények vagy károk kockázata. A hírnév kockázata az a kockázat, ha egy tett, tranzakció, 
befektetés, esemény, döntés vagy üzleti kapcsolat csökkenti a Barclays Bank Csoport 
integritásába és képességeibe vetett bizalmat. A Barclays Bank Csoport egy nagyon 
szabályozott piacon tevékenykedik, amely jogi kockázatoknak teszi ki őt és munkavállalóit 
tekintettel (i) számos törvény és szabály vonatkozik az általa üzemeltetett vállalkozásra, amely 
nagyon dinamikus, változhat joghatóság szerint, és gyakran nem egyértelmű azok alkalmazása 
bizonyos helyzetekben, különösen az új, vagy feltörekvő terülteken; és (ii) a Barclays Bank 
Csoport üzletágának és üzleti gyakorlatának sokrétű és állandóan átalakuló jellegére. Ez 
minden esetben a Barclays Bank Csoportot és alkalmazottait a veszteség vagy büntetés, 
kártérítés vagy pénzbírság kockázatának teszi ki, amely abból ered, hogy a Barclays Bank 
Csoport tagjai nem teljesítik a vonatkozó jogi kötelezettségeiket, beleértve a jogi vagy 
szerződéses követelményeket is. A jogi kockázat a fentiekben összefoglalt lényeges meglévő 
és újonnan felmerülő kockázatok bármelyikével kapcsolatban felmerülhet. 
 

• Klíma kockázat: A klímakockázat a fizikai kockázatokon keresztül az éghajlatváltozásból 
eredő pénzügyi és működési kockázatokra gyakorolt hatás, az alacsonyabb szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra való áttéréssel kapcsolatos kockázatok és az e két tényezőnek a 
portfóliókra gyakorolt másodrendű hatásaiból eredő kapcsolódó kockázatok. 
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